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 Почти завърши проектът, който се опита да интегрира и да подпомогне  опознаването на различията. След 8 месеца можем да направим малък преглед на резултатите от 
цялото това грандиозно начинание.
 Всичко започна като на шега – един проект, написан заради парите отпускани от ЕС. Когато нещо такова се създава, то се прави  по такъв начин, че да се хареса на 
одобряващите комисии в разните министерства. И логично вътре се изписват доста неща, които са далеч от възможната им практическа реализация.
 Може би, защото всичко е много далеч от самото изпълнение вътре, се вкарват желанията и мислите на учителите. В такива моменти никой не мисли за практическата 
реализация. Като добавим и украшенията, добавени от фирмата в София, която ни помагаше при кандидатстването, а те определено се бяха престарали в това отношение.
 Същият проект беше отхвърлен първият път и когато почти всички го бяхме забравили се появи съобщението, че сме одобрени и ще трябва да се захващаме за работа. 
Измененията определено не се харесаха на някои колеги, заложените ръководители бяха редуцирани до един за дейност и след това се наложи да се иска разрешение отново 
да се добавят.
 Първият и най-голям проблем се появи в завишената цифра на целевата група в проекта. Оказа се, че трябва да участват буквално всички влизащи в графата различни 
етноси в училището. Правилото, че във всяка дейност трябва да има поне 1/3 други, още повече разбърка картите. А в някои от групите трябваше всички да са от малцинствата.
 Определено учителите разбраха в първите няколко дни с какво се захващат и колко неизпълними са част от заложените дейности. И всеки трябваше да развива усилено 
въображението си и да интерпретира творчески написаното.
 Отделно документацията се променяше непрекъснато и докато се напаснат нещата имаше постоянни връщания и промени на анкетни карти, присъствени списъци и др. 
Основният въпрос беше да се реагира бързо, за да не се загуби интересът сред учениците, който и без това не беше голям.
 Постепенно всички се ориентираха към правенето на всякакви практически неща – заснемане на сценки, репетиции и драматизация на приказки, заснемане на дебати 
и дискусии по най-различни теми. Задаването на доста въпроси от преподавателите, създаде видеоматериал за размисъл и за интерпретация. Киновечерите предизвикаха 
интерес и от ученици от други училища.
 Въпросите към външни лица и поставянето в необичайни ситуации също допринесе за нормалното провеждане на занятията. И представителни изяви, които да събират 
всички на едно място – драматизации, пресъздаване на циганска сватба, караоке парти. Екскурзията накрая на всички участници в проекта -130 човека/по равно българи и 
малцинства/ ,заедно също си беше едно успешно опознавателно пътешествие.
 И изненадващо интересът се запази – тази мултимедийна динамика се хареса на част от учениците и ги превърна в редовни участници. Списъците и разпределението по 
групи не пречеше на размяната на посетители и участници. Провеждането на почти всички дейности в един ден се превърна в добра идея.
 Ако някой проверител посетеше няколко поредни седмици училището във вторник след часовете, можеше да установи как актьорите от видеосценката в първата седмица 
в следващата се превръщаха в интервюирани и участници в дебат, а накрая можеше да ги види в ролята на готвачи на арабски ястия.
 Някои участваха активно, други бяха в ролята на зрители и наблюдатели, но дори самото присъствие на събитието, изживяването на общи емоции е достатъчно за да 
получиш дозата от желаното въздействие. А нали това е идеята ?!Дали имаше желания ефект цялата тази 8- месечна офанзива ?  Определено учителите доста се постараха, 
определено някои деца от малцинствата получиха повече увереност в себе си и в собствените си възможности. Учителите им делегираха повече отговорности и спечелиха 
тяхното доверие.
 Дали предразсъдъците са намалели. Може би в някои от децата. Това е сложен и продължителен процес и от двете страни. Схемите са дълбоко заложени в нас и дори 
накрая имаше деца, които се отказваха от екскурзията заради присъствието на другите около тях, въпреки, че не трябваше да платят дори един лев.
 Едно не може да се отрече, че постоянните срещи и занимания заедно намалиха дистанцията . Страховете се преодоляват във взаимното опознаване. И бариерите почти 
падат в ситуации на младежка веселба и музикално и танцувално опиянение. Младите хора са еднакви в поведението и в действията си.
 Универсалната среда ги прави такива, въпреки, че традициите все още са силни. Традициите са обединяващ фактор и служат като спасителен пояс от мисълта, че си част от 
малцинството и затова си в опасност. Непознаването на тези чужди традиции пък, понякога действа като шок и предизвиква рязко отричане в нас.
 Дали похарчените пари са си стрували. Времето ще покаже, но създаването на такава среда на взаимодействие и обмяна на впечатления и преживявания е един от 
най-добрите начини да разбереш другите и да ги приемеш. Само собствения опит позволява това, всичко друго прилича на рубриката развален телефон, където страховете и 
емоциите преувеличават, преиначават и създават невярна интерпретация.

 Димитър Ангов – ръководител Дейност 5

Настоящият  документ е изготвен с финансовата помощ на ЕСФ. ЗПГ «Климент Тимирязев» град Сандански носи цялата 
отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална 
позиция на ЕС или МОН.

Разбирам и приемам – как неочаквано нещата може и да се получат

 М.П.7. Тезата на проекта „Разбирам и приемам” е валидна в ежедневието. Иначе не бихме работили така успешно на територията на нашето училище. От години ученици 
от различни етноси учат тук и са приятели.
 Й.П. 7. Валидна е тезата ,,Разбирам и приемам ‘’, защото да разбереш другите и да ги приемеш такива,каквито са, е голямо богатство.И това наистина беше постигнато в 
проекта.
 П.К.7. Ако не се научим да разбираме хората, няма как да ги приемем.

НОВИНИ 

 В края на юни се проведе голямата екскурзия 
за всички участници в проекта – 130 човека / 
почти по - равно българи и малцинства/ .  Три 
автобуса поеха в посока Габрово-Велико Търново. 

 Участниците в клубовете и техните 
ръководители се бяха групирали в различните 
автобуси.  Дейност 3 и 4 бяха в един автобус. 
Секциите от Дейност 7 в друг, а в последния автобус 
останаха Дейност 5,6 и 8. 

 През трите  дена от 28 до 30 юни се премина през един предварително определен 
и одобрен маршрут. Като се започна от Съева дупка и се стигна до Велико Търново, вечерта на 
първия ден.

 На другия ден се посети Царевец и се разгледа Търново.Оттам поехме към  Дряновския 
манастир, пещерата Бачо Киро  и Трявна, за да стигнем вечерта в Габрово, където имахме 
официална вечеря и забава за учениците.

 На третия ден поехме към Етъра и посетихме Соколския манастир, минахме през Шипка, но поради лошото време не се качихме на върха, само посетихме руската църква 
на Шипка и оттам поехме по-дългия път обратно към Сандански.
По време на екскурзията се проведе и заплануваното масово четене, организирано от Дейност 7. На Царевец ученици от различни клубове четоха наши и чужди произведения.
 По време на последното събиране - инструктаж за екскурзията - две от секциите от Дейност 3 представиха създадените от тях Филми – резултат от дейността им.
 В периода от 23 септември до 5 октомври  ще се приемат снимки, видео и литературни произведения за конкурса „ Светът, който създаваме”за всички ученици в ЗПГ. 
Темите са две – Този свят не ми харесва” и „Светът може да се промени”. Най-добрите 10 класирани ще участват в заключителната изложба по проекта на 7 октомври. А най-
добрите 3 ще бъдат наградени.
 В последната седмица преди закриването ще се проведе Обществена кампания „Нетърпимостта – в кошчето”- Пред сградата на Гимназията ще бъде поставен специален 
„контейнер за боклук”, в който всеки човек ще може да „хвърли” своите лоши нагласи и стереотипи, към представителите на етническите малцинства.
 На 5 октомври ще се проведе конференция, на която всеки клуб ще отчете как работата по проекта е променила толерантността в отношенията между учениците.
 Официално проектът ще приключи месец октомври със закриване, на което една от секциите на Дейност 7 ще представи изготвените носии на различните етноси на РЕВЮ. 
На закриването – 8 октомври в културния дом на град Сандански ще се присъстват всички участници в проекта и всички ученици от ЗПГ.
 Всички Бюлетини, отразяващи работата по проекта – 10 на брой , създадени от Дейност 5 са качени в сайта на проекта и може да бъдат изтеглени в електронен вариант. 

 Преди години бях помолен да дам предложения за реализиране на проект, свързан с интеграцията на малцинствата. С огромно желание исках да реализирам своите 
знания, получени от специалността ми етнология, която завърших в СУ” Климент Охридски”. Мислех, че моето приключение ще бъде академично, но се оказа по-приятно, 
чисто човешко, достигайки дори до децата от гетото. То ме обогати и зареди с любов. Моите предложения бяха свързани с календарните празници, раждането и сватбата при 
циганите, изграждане на умение да се води диалог и формиране на гражданска позиция.
 Една от дейностите ми бе свързана с циганската сватба. Тя най-добре характеризира циганската  душа- емоция, веселба, любов, танц, музика. Нашата цел бе да заснемем 
клипове, които да показват елементи от циганската сватба. Ако се гледат клиповете ще се открият професионални недостатъци, но ги правихме с любов и желание. Тук за мен 
бе удоволствие да работя с учениците и госпожа Дзимбова, която помагаше много при драматизацията на клиповете. Разбрах, че когато се съчетават различните натюрели на 
ръководители се получава добра симбиоза. Целевата група бе съставена от роми и завинаги в душата ми ще остане работата с Петя, Самира, Тома, Милен, Стойчо и други. Ние 

 Доброто трябва да продължи!



се забавлявахме, изградиха се социални контакти, а това бе най-важното.
 Другата ми секция се казваше “Всички различни –всички равни”. Идеята тук бе учениците да научат своите права, да се борят за тяхното спазване, да водят диалог, да 
се формират като активни граждани. Имах големи опасения дали тези идеи ще се реализират, дали ще има интерес към клуба. Работата ни показа какви трябва да бъдем. 
Нещо повече- ние станахме приятели и едно семейство. Извън часовете ходихме на фитнес, след което започвахме заниманията. Първо изнасях беседа, а после учениците 
коментираха, след което гледахме филм.  Атмосферата беше неформална, бяхме заедно повече от предвиденото време в проекта. След заниманията заедно се разхождахме 
и споделяхме чувства, емоции, разговаряхме като в едно семейство. Като лидер се оформи Люси, която беше единственото момиче, а момчета та я слушаха и уважаваха 
нейното мнение. Веселин дойде от друго училище, после се записа в нашето училище, а накрая аз му станах класен ръководител. Учениците искаха накрая да продължим 
нашите събирания и съжалявам, че не намерих форма на проект , за да продължим дейността си. Всъщност, пишейки тези редове ми дойде идеята- ще продължим нашите 
събирания, защото ни е забавно и готино!
 Трудно ми е да преценя доколко сме помогнали в изграждането на учениците. Ще останат обаче социалните контакти, положителната атмосфера, забавленията, любовите, 
които се родиха по време на проекта. Завършвайки проекта- има малко тъга, защото едно приключение завършва. Това обаче означава, че е време за ново! Доброто трябва 
да продължи!

 Харалампи Иванов – ръководител в дейност 3 и дейност 4

 3. Успяхте ли вие да изпълните целите, които си бяхте поставили?
 К.П.3. Като координатор на проекта се стремях да  бъда помощник и полезна на всички колеги. Дали съм успяла – те ще кажат. Като редови участник в дейностите си бях 
поставила за цел да науча колкото може повече за малцинствата в България и тези знания да ми помагат в работата ми с деца и родители като педагог.
 Г.Дз.3.  Когато работиш с деца, стопроцентовото изпълнение на целите е трудно, но така предизвикателството е по- голямо. Смятам, че най- важните цели – да се работи 
в екип, да  се ангажират учениците от малцинствата с извънкласна дейност, да представим ромските обичаи при раждане- бяха постигнати.
 С.М.3. Успях да изпълня голяма част от поставените ми цели.
 Й.И. 3. Да направихме кулинарното пътешествие в света на етносите, както го бяхме планирали.
 Н.Ш.3.  Работата по моята дейност е вече към края си. С представянето на ребюто и дефилето на етносите, тя ще приключи. Заплануваните и разработени от мен и 
участниците в проекта задачи са почти изпълнени. Набрахме известно количество етнографски фонд: носии, елементи от облекло и принадлежности; ушихме голям брой 
костюми; закупуваме облекла. Не променям първоначалния замисъл на Дейност 7. 
 М.П.3. Целите, които си поставих в началото, успях да изпълня на 100%
 Й.П. 3. Да,благодарение на децата и техните идеи успях да изпълня всички поставени цели в началото на проекта.
 П.К.3. Да , но само част от тях. Краят на проекта не означава край на дейностите ни за  възпитаване на етническа толерантност.

 4. Променихте ли нещо в хода на изпълнение на дейността?
 К.П.4. Не. Всичко се развиваше по план и това бе единственият правилен път, защото периодът за изпълнение  е голям- 12 месеца, участниците също- 130 ученици , 40 
родители и 40 учители.
 Г.Дз.4. Следвахме плана на дейността и не сме променяли почти нищо. Заснемахме различни моменти и наблягахме на създаването на кратки филмчета, като 
коментирахме различни обичаи при ромите. Бяха проведени добри дискусии на теми свързани с раждането, отговорностите на родителите и др.
 С.М.4. Не  
 Й.И. 4. Да, по отношение на дати, залегнали в предварителния план и някои ястия, които участниците пожелаха да приготвим.
 Н.Ш. 4. В началото учениците не бяха ентусиазирани от факта, че групата трябва да изработва тези принадлежности за ревюто, но с времето желанието да участват в 
ревюто нарасна, както и броя на желаещите да дефилират на подиум.
 М.П.4. Променяхме мястото на голямото четене и го пренесохме от училището на историческия връх Царевец , което беше по-добра идея. Стана по-емоционално.
 Й.П. 4. Движехме се по индивидуалния план и успяхме да изпълним всички задачи в дейността.
 П.К.4. Да. Участниците, съвсем импровизирано, иницираха дейности, които не бяха заложени в първоночалното тематично разпределение, но отговаряха на общата цел 
на проекта и най-важното бяха много, много интересни.

 5. Промениха ли се учениците, участвали в проекта, как?
 К.П.5. Разбира се. Най-малкото станаха добри приятели. 
 Г.Дз.5. Разбира се, че се промениха! От плахи и несериозни при първите срещи, те се променяха стъпка по стъпка в уверени млади хора. Има още какво да се желае и 
промяната не е така пълна при всички участници, но основите са положени и по- доброто  предстои.
 С.М.5. Подобриха  екипната работа.Научиха  за спецификата при празнуването на различните  празници. Изградиха  чувство на толерантност спрямо празниците на 
различните етноси.Открояват общото и различното при българи и роми по отношение на  календарните празници. Разшириха се възможностите  на участниците, техните 
допълнителни знания и умения, свързани с методиката на изследователската работа.
 Й.И. 5. По скоро НЕ
 Н.Ш. 5. Лично аз съм много доволна, че съумях да осъществя първоначалния замисъл на проекта- да сплотява различните зад еднакви цели. 
 М.П.5. Учениците определено се промениха – станаха по-толерантни един към друг.
 Й.П. 5. Да,учениците се промениха.Станаха по-активни и по амбициозни.Успехите в клуба ги накара да открият възможностите си.
 П.К.5. Да. Определено дейностите  и заниманията в клуба ни ги направи по- свободни в общуването , смело обсъждат теми, които преди са били табу.

 6. Промени ли се нещо във вас след приключването на проекта?
 К.П.6. Да. Станах по-организирана и съм благодарна на проекта за уроците, които ми даде.
 Г.Дз.6.  Връзката е двустранна и аз също се промених. Престанах да гледам на ромите като на различни от нас хора, ние имаме много общи традиции. Сега съм по- зряла 
в отношението си към различните по етнос и разбиране от мен хора.
 С.М.6. В рамките на съвместната ни работа с учениците, включени в проекта и изследователската ни дейност, се запознах в дълбочина с много елементи на културата на 
всеки етнос. Повиших знанията си относно празнуването на календарните празници, разделени по места или групи, което за в бъдеще ще ми помага за по- нататъшното ми 
разбиране и общуване на хора от различни етноси.
 Й.И. 6. Да запознах се с нови деца и родители и видях, че всички са хора като мен.
 Н.Ш. 6. Участието ми в този проект протече в трескаво целогодишно проучване, издирване и приготовление на елементите, характерни за облеклото на различни етноси, 
обитаващи нашите земи. Същевременно, съвместно с колегите и учениците участници в Дейност 7 „Млади таланти”, както и от останалите дейности, участвахме в куп други 
инициативи: обучения, представяния на отделните дейности, екскурзия с познавателна цел, срещи с родители, закупуване на облекла.
 М.П.6. Аз успях да видя учениците си по различни – заинтригувани, активни, емоционални и изпълнени с идеи по изпълнение на дейностите. След приключването на 
проекта още дълго ще се помни техния ентусиазъм.
 Й.П. 6. Да,аз също се промених.Проекта и успехите ме мотивираха да участвам и в други извънкласни дейности,защото видях блясъка в очите на децата, когато ги 
накараш да направят нещо различно от всекидневието в училище.
 П.К.6. Да . Започнах да пея по-често- естествено това е шега. Различната атмосфера, в която се поставих с учениците изгради отношения на доверие между нас и сега  точно 
те ми помагат в учебния процес.

 7. Разбирам и приемам – валидна ли е тезата, застъпена в името на проекта?
 К.П.7. И в началото на дейностите ни, и сега мисля,че името на проекта е повече от един израз...
 Г.Дз.7.  Това е много добро мото, под знака на което протича проекта, защото да приемеш другия истински, без преструвки и роли, трябва да го разбереш. Да разбереш 
мотивите му, да погледнеш в душата и сърцето му, да разбереш страховете му. И дори да се окаже различен от теб, да го приемеш такъв, какъвто е !
 С.М.7. Да, изцяло.
 Й.И. 7. Валидна е. Когато се запознаем, опознаем и работим и се веселим заедно, усещаме, че можем да се разберем и спокойно да приемем различията между нас.
 Н.Ш. 7. „Разбирам и приемам” се превърна в начин на мислене на голяма част от участниците в моята дейност. Част от участниците от български произход казват: „Ние 
трябва да сме облечени като тях, а те като нас!”, което ми говори, че предразсъдъците не са вкоренени в манталитета на подрастващите.  

Ръководителите на дейности   :
Катя Петкова – координатор проект 
Гинка Дзимбова – ръководител дейност 3
Снежана Маламова – ръководител дейност 3
Йорданка Илиева – ръководител дейност 6
Невена Шингарова – ръководител дейност 7
Мариана Панделиева – ръководител дейност 7
Йорданка Пехливанова – ръководител дейност 7
Павлина Караджова – ръководител дейност 8

отговориха на въпроси, свързани с приключването на проекта:

 1. Кое е най-запомнящото се събитие за вас в проекта?
 К.П.1. Най-силно съм запомнила участието ни в  екскурзията до Велико Търново и Габрово. Толкова наситени бяха тези дни, които за наше щастие бяха в края на учебната 
2012/2013 година и освен вкус на приключение, носеха и усещането за ваканция. Посетихме много места, които са са свързани, както със старата ни национална история , така 
и с по-новата. На красивия хълм Царевец, където боляри и царе са живели,  проведохме литературния маратон по четене и сякаш  и те участваха в нашата идея. Незабравима 
беше и дискотеката на следващата вечер, на която много се забавлявахме.
 Г.Дз.1.    Екскурзията до градовете В. Търново и Габрово. За мене беше интересно да наблюдавам реакциите, емоциите и отношенията между ученици от различни класове 
и етноси. Тази екскурзия на практика онагледи толерантното отношение между различните етноси в рамките на проекта.
 С.М.1. В края на проекта се проведе екскурзия . Участваха ученици от различни дейности, различни етноси. Много от участниците споделиха, че това е един добър и полезен 
начин за постигане на добро общуване, за да се постигне интеграция и по -голяма толерантност между участниците от различните етноси. Посещенията на забележителностите 
бяха информативни, подбраните обекти- великолепни. Всички ние бяхме впечатлени. Това беше събитие, което участниците никога няма да забравят.
 Й.И.1. Представянето на клуба пред родителите, учителите и съучениците с приготвени от участниците ястия за дегустация.
 Н.Ш. 1. За мен най-запомнящото се събитие е, и ще бъде, това, на което с моята група отдадохме толкова време и енергия, а именно подготовката и провеждането на Ревю 
на традиционните и празничните костюми на етносите в България. Не е за пренебрегване и идеята за караоки, която бе осъществена с участието на толкова много участници, 
че залата едва ги побра; забавна бе драматизацията, подготвена от участниците от Дейност 7; похапнахме вкусно ястия от националната кухня, приготвени от участниците в 
проекта във връзка с обучението на родителите; голям интерес привлякоха ритуалите, свързани с ромската сватба и раждането, както и посрещането на народни и църковни 
празници, чествани от различни етноси, като Георгьовден, или характерни за ромите, като Банго Васили.
 М.П.1. Най-запомнящия се момент за мен като ръководител бе представянето на двете драматизации – Кумата Берта  на Чудомир и Е-майл, арменски текст. 
 Й.П. 1. За мен най-запомнящото се събитие в проект  ,,Разбирам и приемам” беше публичната изява ,на която участниците представиха драматизация на приказката ,,Как 
Настрадин ходжа ял два пъти бой от един мързеливец”. По време на репетициите цареше творческа атмосфера и нямаше разделение в клуба. По този начин се получи много 
добър резултат.Друго запомнящо събитие за мен и моя екип беше екскурзията в Габрово и Велико Търново,на която посетихме много красиви места.Тя спомогна още повече  
за сплотяване на участниците в проекта.
 П.К.1. Най-запомнящо се събитие за мен бе караокето, организирано от Дейност 8. Всички участници от дейностите на проекта се включиха и заедно с техните ръководители 
бяха изключително ентусиазирани , пеещи и забавляващи се на тази наша съвместна проява.

 2. Кои от участниците ви направиха най-силно впечатление?
 К.П.2. Може би участниците от Дейност 8, които приемаха и изпълняваха  всякакви задачи – заснемане на интервюта , в които провокираха със смели въпроси, посещения 
в домовете на участниците, чрез които доказаха, че разговорите за етническа равнопоставеност не са само  думи.
 Г.Дз.2. Самира  и  Петя
 С.М.2. В желанието и старанието си да покажат неща, елементи, характерни за ромската култура, всеки ученик  положи усилия и възможности,  за да бъде полезен при 
изпълняването на поставените задачи. По този начин всеки един от тях остави прекрасно впечатление.
 Й.И 2. Всички! Включиха се с желание, готвиха с желание, за дегустацията/ приготвянето на ястията, подреждането на блок масата, посрещане на гостите/ също работиха 
с желание. Справиха се отлично!!!
 Н.Ш. 2. Не искам да издигам участието на конкретни ученици в култ, само ще споделя, че при участието си изявилите се демонстрираха, без задръжки, голямото си 
желание да покажат че имат талант, независимо в коя област.
 М.П.2. Най-активни и редовни ученици през всичките месеци бяха Мария, Нели, Елене ,Деян, Ива, Вероника. Те правят най-силно впечатление на мен и на всички колеги.
 Й.П. 2. Най-силно впечатление ми направиха участниците,които не са дейни в учебния процес и не бяха участвали в други извънкласни дейности.Самата обстановка и 
работата в клуба ги накара да се отпуснат и активно да участват във всички мероприятия.
 П.К.2. Активностите, които бяме заложили в дейността, стимулираха качества, които дори и не предполагах, че притежават участниците. Не мога да изброя имена , защото 
всеки ме впечатли по своему.

ФИНАЛНА АНКЕТА


